
J e g y z ő k ö n y v 
 
 
Készült: Kengyel Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2009. november  
              26-án  megtartott soros  üléséről. 
 
Az ülés helye:  Községháza, tanácskozó terme 
 
Jelen vannak:  Czédly Gyula polgármester, valamint  

Bekker Gábor, Boróczki Mihály, Erdei Lászlóné, Gál Albertné, 
Guttyán Edina,  Kovács Gyula, Kozák Ferencné, Németh Lajos és 
Varga Márta testületi tagok.  

 
Bejelentéssel van távol: Korom Károlyné, Gál Albertné, Dr. Kotró László és Németh 
Lajos testületi tagok. 
 
Tanácskozási joggal megjelent:  
                     Szabó István az önkormányzat jegyzője  
  Rimóczi Jánosné a Polgármesteri Hivatal főtanácsosa 
  
 
Czédly Gyula polgármester üdvözli a megjelenteket. Megállapítja, hogy a 12 testületi 
tag közül  8  fő  megjelent / 66 %/ az ülés határozatképes, azt megnyitja. 
 
Ezután javaslatot tesz az  ülés napirendjére a munkaterv, illetve a  meghívó alapján 
azzal a módosítással, hogy az 1. és 2. napirend megcserélve kerüljön  tárgyalásra, 
valamint 6. napirendként tárgyalja meg a testület a Tiszatenyő-Kengyel 
szennyvízelvezetési és tisztítási projekt megvalósítására Biráló Bizottság tagjainak 
delegálását. 
Képviselő-testület a napirendekre vonatkozó  javaslatot vita nélkül,  egyhangúlag 
elfogadta. 
 
Ezután a  polgármester   kéri, hogy  interpellációs kérdéseiket mondják el.  
 
Kovács Gyula: 

Kérdése, hogy a csatornázással kapcsolatban közmeghallgatás lesz-e még az 
idén? 

 
Kozák Ferencné: 

Lehet-e tudni, hogy a szennyvízcsatornázásra hányan kötöttek szerződést? 
 

 
Több interpellációs kérdés nem hangzott el, a polgármester bejelenti, hogy a 
felmerült kérdések megválaszolására a napirendek megtárgyalása után kerül sor.  
 
Czédly Gyula polgármester tájékoztatja a testületet a legutóbbi ülést követően tett 
fontosabb eseményekről az alábbiak szerint: 
 Két alkalommal kistérségi ülésen vett részt 
 Egy alkalommal LEADER megbeszélésen vett részt Kuncsorbán. 
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 Tiszatenyőn a szennyvízberuházással kapcsolatban folytattak tárgyalást, 
melyen Rimóczi Jánosné pénzügyi csoportvezető is részt vett. 

 Két ülés között két alkalommal is betörtek a Hivatalba, jelentős összeget is 
elvittek 

 Tájékoztatásként elmondja, a településőrök ruházatot, kerékpárokat kaptak. 
Úgy Ítéli meg, hogy a 2 fő jól látja el feladatát, minden nap lejelentkeznek a 
hivatalban, tájékoztatást adnak. Kaptak mobil telefont, így a kapcsolattartás 
teljeskörű. A rendőrség is igénybe fogja venni a településőröket, így rugalmas 
időbeosztásban fognak szolgálatot tartani.  

 
 
A polgármester ezután javasolja a testületnek, hogy a szóbeli tájékoztatóját fogadják 
el az írásban kiadott átruházott hatáskörben hozott döntésekről szóló tájékoztatóval 
együtt. 
Ugyancsak javasolja elfogadásra az Egészségügyi és Szociális Bizottság átruházott 
hatáskörben hozott döntéseiről szóló írásos tájékoztatót.  
 
A Képviselő-testület a tájékoztatókat vita nélkül, egyhangúlag elfogadta. 
 
I.NAPIREND: 
Az Önkormányzat 2009. évi költségvetésének háromnegyed éves teljesítéséről szóló 
tájékoztatóhoz az alábbi szóbeli kiegészítés hangzott el. 
 
Boróczki Mihály a Pénzügyi- Településfejlesztési   Bizottság elnök-helyettese 
elmondja, hogy a bizottság  a tájékoztatót megtárgyalta, az írásos előterjesztés 
alapján azt támogatja. Elmondja, hogy ebben az esztendőben a Polgármesteri 
Hivatal kiegyensúlyozott gazdálkodást valósított meg, nincsen fizetetlen számla. 
Tavaly évvégén is az önkormányzat 40 millió forintos hitelt vett fel, mely lehetővé 
tette hogy semmiféle zavar nem állt fenn egész évben. Az idén szintén beadta 
hitelkérelmét az Önkormányzat, így remélhető hogy a következő évben is 
kiegyensúlyozott gazdálkodást továbbra is fenn tudja tartani.  
A bizottság a beszámolót  a testületnek elfogadásra javasolja. 
 
Czédly Gyula polgármester kéri a testület tagjait, hogy a napirenddel kapcsolatos 
kérdéseiket, véleményüket mondják el . 
 
Kérdést tettek fel: Kovács Gula és Varga Márta képviselők.  
A kérdésekre Rimóczi Jánosné pénzügyi csoportvezető, és Czédly Gyula 
polgármester adott választ, melyet a kérdést feltevők és a Képviselő-testület 
egyöntetűen elfogadott. 
 
Hozzászólás nem hangzott el.  
 
Czédly Gyula polgármester a napirendet összefoglalva javasolja a testületnek, hogy 
az önkormányzat 2009. évi háromnegyed éves gazdálkodásáról szóló előterjesztését 
fogadja el, melyet szavazásra bocsát. 
 
 A Képviselő-testület 8  igenlő szavazattal  ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot 
hozta: 
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 65/2009./XI.26./ számú önk.              H a t á r o z a t  
 
Az önkormányzat 2009. évi háromnegyed éves gazdálkodásáról. 
 

Kengyel Község Önkormányzati Képviselő-testülete 
megtárgyalta az önkormányzat 2009. évi háromnegyed 
éves gazdálkodásáról szóló tájékoztatót és azt elfogadja 
az 1-5 számú mellékletek szerint.  

 
 
II.NAPIREND: 
A 2010. évi költségvetési koncepcióról szóló előterjesztéshez az alábbi  szóbeli 
kiegészítés hangzott el: 
 
Boróczki Mihály a Pénzügyi- Településfejlesztési Bizottság elnök-helyettese 
elmondja, hogy a bizottság 2009. november 25-i ülésén az önkormányzat 2010. évi  
költségvetési koncepcióját megtárgyalta. Mindhárom intézmény igen szigorú 
takarékosságra kényszerül, így pl. dolgozókat részmunkaidőben alkalmazni, illetve 
ahol arra lehetőség van, közcélú munkával lehet helyettesíteni. A határozati javaslat 
néhány pontjánál módosításokat javasolnak. Javasolják a közalkalmazottak részére 
az étkezési hozzájárulás felfüggesztését, illetve  a köztisztviselők részére a cafetériát 
a törvény rendelkezésének megfelelően a minimális szinten  megállapítani.  A 
lakossági kommunális szemét  ártalmatlanítási díját  eddig az önkormányzat fizette, 
ezt a lakosságra át kell hárítani. A Polgármesteri hivatalnál a hivatalsegéd nyugdíjba 
vonulása miatt megüresedett álláshelyre nem kell új dolgozót felvenni.  Az általános 
iskolánál takarítónői állás megszüntetésére kerül sor, de ha van olyan munkavállaló, 
aki bekapcsolódhat a prémium évek programba, annak fel kell ajánlani a lehetőséget.  
A bizottság az előterjesztést jóváhagyta, és a testületnek fenti kiegészítésekkel 
elfogadásra javasolja. 
 
Czédly Gyula polgármester ezután kéri, hogy az előterjesztéssel kapcsolatos 
kérdéseiket, véleményüket mondják el. 
 
Kérdést tett fel:  Kozák Ferencné ,  Varga Márta  és Bekker Gábor képviselők 
 A feltett kérdésekre Rimóczi Jánosné pénzügyi csoportvezető, és Czédly Gyula 
polgármester és Szabó István jegyző  adtak választ, melyet a kérdést feltevők és a 
Képviselő-testület egyöntetűen elfogadtak. 
 
 
Hozzászólások: 
Kozák Ferencné: 
Szeretné kérni, hogy az óvoda vezető-helyettesi pótlék ne véglegesen legyen 
visszavonva, csak 1 évre  kerüljön  felfüggesztésre. A cafetériával kapcsolatban 
javasolja átnézni, van-e lehetőség arra, hogy bruttó 6 ezer Ft értékben meleg 
étkeztetésben részesüljönek, így méltányos lenne a közalkalmazottak körében is, 
mert már semmit nem kapnak. Az elkeseredés hangján mondja, nagyon szeretné 
kérni az önkormányzat vezetőségét, a Képviselő-testületet, hogy erről beszéljenek, 
gondolják át.  
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Szabó István 
Elmondja, ezek valóban nagyon kemény dolgok, egyetért Kozáknéval, de akkor 
hogyan spóroljon az önkormányzat, mit haggyon el.  Valóban keresni kell a 
lehetőséget, azt kell tisztázni, hogy mi az ami a cafetérián belül adómentes. Az út a 
munkához programot is úgy kell kialakítani, hogy a fizikai munkakörök kiváltását 
lehetővé tenni az intézményeknél. Itt megtakarításokról van szó, kemény milliókról. 
 
Varga Márta: 
Javasolná a ruhapénz megszüntetését amennyiben lehetséges.  Elmondja, sajnos 
megint begyűrőzik, hogy sok a nem helyi dolgozó, így az utazási költségen is lehetett 
volna  spórolni.  Javasolja az Általános Iskolánál a takarítói állás megszüntetésével 
kapcsolatban, amennyiben van olyan munkavállaló aki bekapcsolódhat a prémium 
évek programba, annak fel kell ajánlani ezt a lehetőséget.  
 
Guttyán Edina: 
Amennyiben a lakossági kommunális szemét ártalmatlanítási költséget a lakosság 
fogja fizetni, javasolná a kommunális adó csökkentését, így talán  a lakossági morált 
javítaná a kisebb fizetni való.   
 
Szabó István elmondja, a kommunális adó csökkentést a költségvetéskor kell helyre 
tenni. Sajnos a Kormány részéről évről-évre elvonnak, viszont olyan feladatokat  
adnak amikhez pénzt nem kapnak az önkormányzatok. Tisztában van azzal, hogy a 
lakosság is nehéz helyzetbe került.  
 
Hozzászólt még: Erdei Lászlóné, Boróczki Mihály, Kozák Ferencné  képviselők, 
valamint Szabó István jegyző és Rimóczi Jánosné pénzügyi csoportvezető.  
 
Dr. Kotró László képviselő megérkezett az ülésre, így a testületi tagok száma 9 főre 
változott /75 %/. 
 
Czédly Gyula 
Összefoglalójában javasolja az önkormányzat 2010. évi költségvetési 
koncepciójának módosítását a következők szerint: Az óvodánál valóban fel kell 
függeszteni a vezető-helyettesi pótlékot, az általános iskolánál a 2 fő takarítói állás 
megszüntetésénél a prémium évek lehetőségét fel kell ajánlani. A dologi kiadások 
csökkentése érdekében a lakossági kommunális szemét ártalmatlanítási költséget a 
lakosságra át kell terhelni. Fel kell függeszteni a közalkalmazottak részére az 
étkezési hozzájárulást, illetve a köztisztviselők részére a cafetériát a törvény 
rendelkezésének megfelelően a minimális szinten kell megállapítani, valamint a 
törzsgárda jutalom kifizetését helyesbíteni kell, úgy hogy a „közalkalmazottak és 
köztisztviselőknél” fel kell függeszteni. A Polgármesteri hivatalnál a hivatalsegéd 
nyugdíjba vonulása miatt megüresedett álláshelyet nem lehet betölteni.  
  
Javasolja a testületnek, hogy az önkormányzat 2010. évi költségvetési koncepcióját a 
javasolt  módosításokkal  fogadja el, melyet szavazásra bocsát.  
 
A Képviselő-testület 9 igenlő szavazattal, ellenszavazat nélkül meghozta az alábbi 
határozatát. 
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66/2009./XI.26./ sz. önk.  H a t á r o z a t  
 
Kengyel Községi Önkormányzat 2010. évi költségvetési koncepciójáról.  

 
Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Önkormányzat 2010. 
évi költségvetés elkészítésére a következő irányelveket állapítja meg. 

 
1. 2010. évi költségvetés tervezésekor prioritást kell biztosítani az 

alapellátást nyújtó intézmények működési feltételeihez 
szükséges pénzügyi források biztosítására. 

 
2. A szociális kiadásokhoz szükséges pénzügyi fedezetet 

biztosítani kell. 
 

 
3. A Képviselő-testület kötelezettségvállalása  alapján be kell 

tervezni:  
 - Viziközmű társulással kapcsolatos kiadásokat 
 a) A viziközmű társulás 2010. évi működési kiadásainak 
          megelőlegezésére            1300 e Ft-ot 
 b) Az LTP  alapítványi kieg.                  3000 e Ft-ot 
 - ELMIB  részvények vásárlására 
         /közvilágítás korszerűsítése/    1937 e Ft-ot 
  
4. 2010. évre tervezett beruházások  
    

1. Tiszatenyő- Kengyel szennyvíztisztító telep, 
szennyvíz hálózat kiépítés            2590000 e Ft 
 

2. Orvosi rendelő, gyermekorvosi 
rendelővel történő bővítése     88000 e Ft. 
 

3. Napsugár Művészeti Óvoda bővítése, 
felújítása, akadálymentesítés   210000 e Ft 
 
 

4. Kossuth Lajos Általános Iskola bővítése,  
akadálymentesítése,  
konyha ebédlő építése   330000 e Ft 
 
 

5. 2 db játszótér kialakítása     16000 e Ft 
 

 
 Ezekhez a feladatokhoz a forrást pályázatok benyújtásával kell 
 biztosítani,  megvalósítás esetén a beruházás költségeit a 
 mindenkor    érvényben lévő vállalkozási  áron aktualizálni kell.  
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5. A költségvetési hiány kezelése, illetve csökkentése érdekében: 
- az intézmények működési kiadásait a minimális szintre kell         
     csökkenteni, ami még nem veszélyezteti a feladatellátást, 

 
- Fel kell függeszteni a közalkalmazottak  részére az  étkezési 

hozzájárulást, illetve a köztisztviselők részére a cafetériát a 
törvény rendelkezésének megfelelően a minimális szinten kell 
megállapítani.  

- A törzsgárda jutalom kifizetését a közalkalmazottak és 
köztisztviselőknél fel kell függeszteni.  

 
Napsugár Művészeti Óvodánál:  
-  2010. január  1-től a  8 órás teljes munkaidős  konyhalányi 
álláshely   6 órás részmunkaidőre történő lecsökkentése  
Vezető-helyettesi pótlékot fel kell függeszteni.  
2010. július 01-től 1 fő óvónői állás megszüntetésére kerül sor (a 
létszámcsökkentéssel érintett óvónő bekapcsolódik a prémium 
évek programba) 
  
Kengyeli Általános Művelődési Központ: 
- 2010. január 1.-től  2 fő takarítónői állást meg kell szüntetni.  
  (Ha van olyan munkavállaló, aki bekapcsolódhat  a prémium    
   évek programba, annak fel kell ajánlani ezt a lehetőséget)                              
 
Polgármesteri Hivatal: 
- 2010. november 1-től a hivatalsegéd nyugdíjba vonulása miatt  
   megüresedett álláshelyet nem lehet betölteni. 
 
- a dologi kiadások csökkentése érdekében a lakosságra át kell  
  terhelni a lakossági kommunális szemét ártalmatlanítási  
  költséget. 
 

   - pályázatot kell benyújtani ÖNHIKI  támogatásra. 
 
6. Az állami költségvetés elfogadását követően az Államháztartási 
 törvényben meghatározott határidőig a Képviselő-testületnek be 
      kell terjeszteni az önkormányzat 2010. évi költségvetését.  
 
7. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a 

2010. évi költségvetés jóváhagyásáig az önkormányzat 
bevételeit beszedje, a legszükségesebb működési kiadásokat 
teljesítse, a gazdálkodási feladatok körében kötelezettséget 
vállaljon a 2009. évi szinten.  

 
 Felelős:  Czédly Gyula polgármester 

 
 
III.NAPIREND:  
A Képviselő-testület 2010. évi munkatervére vonatkozó javaslathoz az alábbi szóbeli 
kiegészítés hangzott el. 
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Szabó István  jegyző elmondja, hogy a 2010. november hóra tervezett napirendeknél 
ki lett írva Czédly Gyula polgármester úr neve, melyet le kell húzni az önkormányzati 
választás miatt.  Az előadóknál, illetve a felelős megnevezésénél is csak 
„polgármester” –t kell írni, illetve a „bizottság elnöké”-t.  
 
Czédly Gyula polgármester kéri a testület tagjait, hogy a napirenddel kapcsolatos 
kérdéseiket, véleményüket mondják el . 
Kérdés, hozzászólás nem  hangzott el.  
 
Czédly Gyula polgármester összefoglalva elmondja, hogy a napirendi pontok 
általában kibővülnek, sőt soron kívüli üléseket is kell sürgős ügyekben tartani. 
Javasolja a munkaterv elfogadását az elhangzott  módosítással, melyet szavazásra 
bocsát. 
 
A Képviselő-testület 9 igenlő szavazattal, ellenszavazat nélkül a következő 
határozatot hozta:  
 
67/2009./XI.26./ számú önk.    H a t á r o z a t  
 
A Képviselő-testület 2010. évi munkatervének jóváhagyásáról.  
 

Kengyel Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 
Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló 9/1999./V.4./ 
önkormányzati rendelete 8. §. /3/ bekezdésében biztosított 
jogkörében eljárva – a 2010. évi munkatervét a melléklet 
szerint - a módosítással -  
j ó v á h a g y j a. 

 
 
IV.NAPIREND: 
Az önkormányzat 2010. évi belső ellenőrzési tervére vonatkozó előterjesztéshez az 
alábbi szóbeli kiegészítés hangzott el. 
  
Boróczki Mihály a Pénzügyi- Településfejlesztési   Bizottság elnök-helyettese 
elmondja,  a napirendet a bizottság  megtárgyalta, az írásos előterjesztés  alapján azt 
jóváhagyta.  A belső ellenőrzést már éveken keresztül  a HEXAKER Kft végzi 
kölcsönös megelégedésre, az együttműködés eredményes volt, a tiszteletdíj 
elfogadható. A bizottság javasolja a HEXAKER Kft további megbízását, valamint  az 
előterjesztést  elfogadásra javasolja. 
 
Czédly Gyula polgármester kéri a testület tagjait, hogy a napirenddel kapcsolatos 
kérdéseiket, véleményüket mondják el . 
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.  
 
Czédly Gyula polgármester javasolja az önkormányzat 2010. évi belső ellenőrzési 
tervének elfogadását,  melyet szavazásra bocsát. 
 
A Képviselő-testület  9 igenlő szavazattal, ellenszavazat nélkül a következő 
határozatot hozta:  
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68/2009./XI.26./ számú önk.      H a t á r o z a t  
 
az Önkormányzat 2010. évi belső ellenőrzési tervének jóváhagyásáról 
 

Kengyel Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 
helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 92. 
§-a /6/ bekezdésében biztosított jogkörében eljárva az 
Önkormányzat 2010. évi belső ellenőrzési tervét a 
melléklet szerint jóváhagyja.  

 
 
V.NAPIREND: 
A Kengyeli Általános Művelődési Központ alapító okiratának módosítására 
vonatkozó előterjesztéshez szóbeli kiegészítés nem hangzott el.  
 
Czédly Gyula polgármester kéri a testület tagjait, hogy a napirenddel kapcsolatos 
kérdéseiket, véleményüket mondják el. 
 
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.   
 
Czédly Gyula a napirendet összefoglalva elmondja, hogy az alapító okirat 
módosítására szükség van, melyet  szavazásra bocsájt.  
 
A Képviselő-testület 9  igenlő szavazattal, ellenszavazat nélkül a következő 
határozatot hozta:  
 
69/2009./XI.26./számú önk.   H a t á r o z a t  
 
A Kengyeli Általános Művelődési Központ alapító okiratának módosításáról. 
 

Kengyel Község Önkormányzata Képviselő-testülete – az 
önkormányzatokról szóló többször módosított 1990. évi LXV. tv. 
38. §. /1/ biztosított jogkörében eljárva az ÁMK alapító okiratát a 
következők szerint módosítja: 
 
„ Nevelési, oktatási feladatok” címszó alatt szereplő 
szövegrészt hatályon kívül helyezi.  
Helyette az alábbi szövegrész kerül: 
 

   Fejlesztő és felzárkóztató nevelés, oktatás 
A többi tanulóval együtt nevelhető és oktatható 
  
-    testi, érzékszervi fogyatékos, halmozottan fogyatékos 
 
- a beszédfogyatékos, az enyhe fokban értelmi 

fogyatékos, a       
     megismerő funkciók vagy viselkedés fejlődésének       
     organikus  okokra vissza vezethető tartós és súlyos 
     rendellenességével küzdő (SNIa), valamint 
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- a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének     
     organikus okokra vissza nem vezethető tartós és  
     súlyos rendellenességével (SNIb) küzdő tanulók  
     nevelése- oktatása 
 
- beilleszkedési, tanulási magatartási nehézségekkel  
     küzdő    tanulók ellátása 

  
VI. NAPIREND: 
Czédly Gyula polgármester szóbeli előterjesztésében elmondja, hogy a Tiszatenyő-
Kengyel szennyvízelvezetési és tisztítási projekt megvalósítása olyan szakaszába 
került, hogy közbeszerzési eljárások vannak folyamatban.  A társulás az ajánlatok 
elbírálására legalább háromtagú Bíráló Bizottságot köteles létrehozni, amely  írásbeli 
szakvéleményt és döntési javaslatot készít, a közbeszerzési eljárásoknál részt 
vesznek.  Kengyel Község Önkormányzata Képviselő-testületéből  2 főt kell 
delegálni, akinek összeférhetetlenségi és titoktartási nyilatkozatot kell tennie,  s ezt 
követően megkapja a megbízó levelet.  
A Bizottságba javasolja Guttyán Edina és Kovács Gyula képviselőket.  
 
Ezután kéri a testület hozzászólását, véleményét. 
 
Kovács Gyula  elmondja, sajnos a munkahelyi elfoglaltsága miatt nem tudja vállalni. 
 
A polgármester ezt a tényt tudomásul veszi, így megkérdezi Bekker Gábort és 
Guttyán Edinát, hogy tudják-e vállalni a bizottságban való részvételüket.  
 
Guttyán Edina és Bekker Gábor képviselők a delegálásukat megtisztelő feladatnak 
veszik és elvállalják.  
 
A Képviselő-testület 9 igenlő szavazattal, ellenszavazat nélkül a következő 
határozatot hozta:  
 
70/2009./XI.26./számú önk.   H a t á r o z a t  
 
Tiszatenyő- Kengyel szennyvízelvezetési és tisztítási projekt megvalósítására Bíráló 
Bizottság létrehozásáról.  
 

Kengyel Község Önkormányzata Képviselő-testülete – a helyi 
önkormányzatokról szóló többször módosított 1990. évi LXV. 
törvény 41. §. /1/ bekezdésében biztosított jogkörében eljárva – 
Tiszatenyő- Kengyel közös szennyvízelvezetés és tisztítási 
projekt megvalósítására Bíráló Bizottság létrehozását elfogadja.  
 
A Bíráló Bizottsága tagjainak Guttyán Edina és Bekker Gábor 
önkormányzati képviselőket delegálja.  
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Czédly Gyula  polgármester az interpellációs kérdésekre az alábbiak szerint ad 
választ: 
 Véleménye szerint akkor kellene közmeghallgatást tartani, amikor újabb 

fejlemények lesznek a szennyvízelvezetéssel kapcsolatban, úgy gondolja 
hogy január hó közepe, vége felé lesz aktuális.  

 Azt, hogy hányan kötöttek szerződést még konkrétan nem tudni, de az 
önkormányzati támogatást az újabb megkötések nem érintik.  

 
Kéri a testületet, hogy az interpellációs kérdésekre adott válaszát fogadják el.  
 
A Képviselő-testület az interpellációs kérdésekre adott választ vita nélkül, 
egyhangúlag elfogadta.  
 
Mivel több napirend nem hangzott el, Czédly Gyula polgármester megköszöni a 
megjelenést, az ülést berekeszti.  
 
 
      Kmf. 
 
 
 
/: Czédly Gyula :/                       /: Szabó István :/ 
   polgármester                       jegyző 

 
 
 
 
 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 


